
พื้นที่ฮอตสปอตประชากรนกของประเทศไทย 

Birdlife Hotspots in Thailand



1. ตัวอยางนี้ เราจะสรางเรื่องเลาของพื้นที่ฮอตสปอตประชากรนกใน
ประเทศไทย 

 เราจะเริ่มโดยการสรางบัญชีบนเว็บ Flourish >>  https://flourish.studio/
We’ll start by creating a account on https://https://flourish.studio/  

In this demo we’ll create a story of birdlife hotspots around  Thailand.

https://flourish.studio/
https://https//flourish.studio/


2. หลังจากลงทะเบียนสรางบัญชีแลว เริ่มขั้นตอนการใชเครื่องมือโดย
กดปุม “New visualization”

After you signed in, Start by clicking on the “New visualization” button



3. ในสวนของหนาตางเลือก template ใหเลือก ‘Emoji Map’ จากสวน 
Marker Maps หรือแผนที่ตําแหนงแสดงสัญลักษณ 

In the Choose a template section, select ‘Emoji Map’ template from Marker Maps section.



4. ตั้งชื่อของผลงานนี้ ในหนาตางมุมมอง (Preview) และกดปุม Data 
เพื่อเริ่มจัดการขอมูล  

Give a descriptive title in preview panel and switch to data panel by click button marked as ‘Data’



5. ในหนาตางขอมูล ใหลบขอมูลตัวอยางที่แสดงในตาราง โดยเลือก
ขอบเขตตารางทั้งหมดและลบขอมูล

First let clear the existing data by selecting all and deleting the existing data. You click on single cell then select all cell with your 
mouse. Then click delete key to clear the data table. 



6. ตอจากนั้น เปดไฟลชุดขอมูล Birdlife Hotspots in Thailand เพื่อคัด
ลอกและวางชุดขอมูลลงตาราง 

Then copy and paste the previously created dataset ‘Birdlife Hotspots in Thailand’ into this table . 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4VeiuChIbY-beXmopgbbhu9ZLb-v_bm9UxRAf34Vy4/edit#gid=598152418
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4VeiuChIbY-beXmopgbbhu9ZLb-v_bm9UxRAf34Vy4/edit#gid=598152418


7.  ในแถบเครื่องมือดานขวา เราสามารถเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูล
ไดในสวน ‘Select columns to visualize’ 
คือการเลือกแสดงคอลัมนขอมูลที่ตองการ โดยกําหนดให
รายชื่อพื้นที่ฮอตสปอต (Hotspots) ภายใตหัวขอ 
- Title แสดงอยูในคอลัมน A 
- Latitude เปนคอลัมน B 
- Longitude เปนคอลัมน C 
- สัญลักษณ (Marker) เปนคอลัมน D 
- คําอธิบาย (Description) เปนคอลัมน E 
- สําหรับคอลัมนอื่น ๆ ที่ไมมีขอมูล คุณสามารถกดลบได  

Let’s describe our data in ‘Select columns to visualize’ section.  Let’s mark Title  as A,  
Latitude as B, Longitude as C, Marker as D and Description as E. You can clear rest of 

the text boxes by clicking and pressing delete button as they are not used. 



8. เมื่อปอนขอมูลลงตารางและกลองเครื่องมือดานขวาเรียบรอยแลว 
คุณสามารถกดปุม “มุมมองตัวอยาง” (Preview) เพื่อดูตัวอยางการแสดง
ผลขอมูลได

You can switch to preview mode and see if all the data is displayed properly.



9.  คุณสามารถแกไขสีของแผนที่ไดตามความเหมาะสม จากนั้น
เปลี่ยนรูปแบบแผนที่  จาก  ‘Fljord’ เปน ‘Klokantech Basic’.

Let’s modify the map colors to make it look better.  Let’s change the Map Style from ‘Fljord’ to ‘Klokantech Basic’.



10. ถือวาเสร็จสิ้นการสราง Marker Map  ถัดไปเราจะเริ่มสรางเรื่องเลา
โดยใช Marker map ที่ทําขึ้นมานี้ ใหคุณกดปุม  ‘Create a story’ ที่ปุมดาน
ขวาบน   

You have completed creating a marker map. Next we will start creating a story by using this marker map. 
You can click on ‘Create a story’ on the top right hand corner.



11. พิมพชื่อเรื่องและอธิบายเรื่องเลาที่นาสนใจ คุณสามารถสรางส
ไลดหรือทําซํ้าสไลดอีก 6 หนา 
โดยกดปุม ‘Duplicate slide’ ซึ่งละสไลดที่ทําขึ้นแทนแตละภูมิภาคของประเทศไทย เชน 
Northern Thailand, North Eastern Thailand, Central Thailand, Western Thailand, South East Thailand 
and Southern Thailand. 

You have completed creating a marker map. Next we will start creating a story by using this marker map. 
You can click on ‘Create a story’ on the top right hand corner.



12. คลิกเลือกแตละสไลดและเพิ่มคําอธิบายใตภาพ คุรสามารถลาก
หรือยายแผนที่เพื่อมุงเนนใหเห็นระดับภูมิภาค โดยใชไอคอน “+” “-” 
บนแผนที่

Click on each duplicate slide and add a caption. 
You can drag and move the map to focus on the region using the “+” “-” icons on the map.



13.  เมื่อใสคําอธิบายครบแลว 
เปลี่ยนคา viewport ของแผนที่โดย
กดปุม  “สงออก&ตีพิมพ” (‘Export & 
publish’) ถือเปนการเสร็จสิ้นการ
สรางแผนที่ คุณสามารถดาวนโหลด
เรื่องเลาของคุณและนําไปติดตั้งที่
เว็บไซตของคุณได

After you have finishing captioning and changing the viewport of the 
map of all the slides. Click on ‘Export & publish’ button to complete. 

You can also download the story or embedded in your website.



อิโมจิ (Emoji) 😁😀😻🙆

- https://emojipedia.org/

- https://getemoji.com/

- https://www.emojicopy.com/

https://emojipedia.org/
https://getemoji.com/
https://www.emojicopy.com/
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This lesson was adapted from the World Bank's Introduction to Data Literacy training manual by Eva Constantaras, and adapted by Yan Naung Oak, 
Open Development Cambodia and Open Development Initiative, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. For full terms of use, see here. 

Thank You

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/programmes/data-literacy/

